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(شــــوطـــــة).. وبــــاء أصــــاب الــــوسط
الثقافي والـفني واألدبي العراقي هو
ـصطلح (النـخبة). وبِدءاً ما يسمى 
صـطلح هو مصطلح نقول بأن هذا ا
ـفردة طبـقي برجـوازي مَـقيت فـهذه ا
تـــعـــني ضـــمـــنــــا تـــقـــســـيم الـــنـــاس
) األولى وهـي الــنــخــبــة (لــطـــبــقــتــ
ــــلـــيــــة الــــقـــوم ـــقــــصــــود بــــهم عِ وا
وصـــفـــوتــهـم... والــثـــانـــيـــة هي (مــا
دونهم)  _لغةً ووصفا  _فهم العامة
السوقـة الدهـماء والغـوغاء اجلـهلة
من اراذل الــنــاس بــادييّ الــرأي.. من
ـتاع ! وبـكل ما حتـمله هـات سقط ا
الطـبـقتـ من تـضاد في اخلـصائص
االجتماعـية واالقتـصادية والنـفسية
صـطلح األكـثر ـتواضع فـا وبرأيـنا ا
ـثـقـفـون أو اخملـتـصون صـوابـاً هو ا
فهي فـي اعتـقادنـا تـخلـو من أي بُـعد
طـــبــــقي أو فـــوقي جــــارح يـــوحي به
مــدلــولــهــا. وفـي الــواقع تــرجع هــذه
الــتــصــنــيـفــات إلى تــقــســيم الــنــقـاد
ـدرسـت لـلمـدارس الـفنـيـة واألدبـية 

أســاســيــتــ وهــمــا : مــدرســة الــفن
لــلـفن.. والــثــانـيــة الـفن لــلــمـجــتـمع
عنية بالنـخبة أما الثانية واألولى ا
فهي من تـتـوجه إلى عـامة الـناس او
الـشـعب هـذا ويُرجِـع د.علـي الوردي
ظاهـرة أدباء الـنـخبـة وشعـرائهم في
كـتــابه (أسـطـورة األدب الــرفـيع) إلى
الـعــصـر الـعــبـاسي حــيث كـان أدبـاء
وشعراء الـسلـطة من بطـانة اخللـيفة
ــعــتـاشــ عــلى فُــتـات وحــاشـيــته ا
مــوائـدهم الــعـامــرة يـنـظــمـون فــيـهم
الـقــصـائـد.. ويــدبـجـون لــهم اخلـطب
العـصمـاء مدحـا وتمـلقـا وتزلفـا لكي
يجزل لـهم العـطاء الوفـير.. والـهدايا
الــثــمـيــنــة كـلــمـا بــالــغـوا تــعــظـيــمـا
ـسـلـم !!. وإن وتـبـجـيال خلـلـيـفـة ا
كـان لـلـسالطــ وعّـاظـهم كـمـا يـقـول
الــــوردي فــــلــــهم أيــــضــــا ادبـــائــــهم
وشـعـرائــهم مـتـوجـهــ لـهم بـأدبـهم
ـا يتناسب قام..  (الرفيع).. عـالي ا
ومـقامـهم.. فـلـكل مـقـام مقـال فـتـكـثر
ـتـرفـعـة ـتـحـذلـقـة وا فـيه الـكـلـمـات ا

فـلــيـست غـايـتــهم أن يـفـهــمـهـا عـامـة
الـنـاس من الـسـوقـة والـدهـمـاء  _في
هم أن رأيهم  _فهذا آخر همهم بل ا
يفهمها علية القوم وكبرائهم بعبارة
أخـرى يعـني كـان الـغـرض أو الـغـاية
من ادبـــهم هــو (بـــراغــمــاتـي) نــفــعي
مــصـلــحي مــحض بـقــصــد الـتــكـسّب

والتربّح.
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ومـن ذلـك اإلرث األدبـي والـــــــــفــــــــــني
ـتــرفع انــتـقــلت الــعـدوى الــفـوقـي وا
(الــنــخـــبــويــة) لألسف لـــلــبــعض من
ادبـائنـا وفنـانـينـا ومـثقـفـينـا فـتراهم
يـسكـنـون برجـا عـاجـيا يـفـصـلهم عن
ــهم الــعـــامــة الــبــســطـــاء.. ولــهم عــا
.. وأولــئك في اخلــاص.. فــهـم في وادٍ
وادٍ آخـر مـعـتـكـفـ في عـزلـة فـكـرية
.. ونفسـية حتجـبهم عنـهم بسور عالٍ
ســور بــنــوه مـن تــكــبــرهم وغــرورهم
وإستعالئـهم بل في الواقع حتى في
الــتــعـامـل فـيــمــا بــيـنــهم يــكــون هـذا
الهاجس مسيطرا عليهم وقد غلبتهم

األنانيـة والنـرجسيـة وتضـخم لديهم
ـبـدأ حب األنـا والـذات فـيــعـمـلـون 
(أنــا.. ومن بـــعــدي الــطــوفــان). ومن
ـــكـــان مـــعـــرفـــة هــذه الـــســـهـــولـــة 
(األعراض ! ) لـديـهم فـإذا ما لـقـيـتهم
.. وصــــعــــروا نــــظــــروا إلــــيـك من علٍّ
خدودهم.. واشاحـوا بوجـوههم عنك
كشـحاً واسـتـنكـافا واسـتكـبارا وإذا
حـــادثـــتــــهم تــــراهم يــــتـــحــــذلـــقـــون
ويـتـنـطـعــون ويـتـصـنـعـون بـالـكالم..
فـــيـــعـــوجـــون أفـــواهــهـم.. ويـــلــوون
ألـسنـتـهم لـيـتكـلـمـوا ويكـتـبـوا كالماً
ــفـردات ــصــطـلــحــات وا مــغــرقـا بــا
الغرائـبيـة.. العجـائبيـة السريـالية..
والسـرواليـة !.. في (احلداثـوية) وما
بـعـدها.. وبـعـد... بـعـدهـا !!. مـفردات
موغلة بالـغموض واإلبهام والـتعقيد
ــتــعــمــد واالشــتــقــاقــات الــلــغــويـة ا
ـبـتـكـرة الـتي مـا أنـزل الـله بـهـا من ا
سلطـان.. أو بطران ! بـقصد الـتفاخر
عـلى اســاس أنه (يـفــتـهم) بــعـضـهم
مثالً يـكـتب بدل (عـنـده)... (عنـدياته)
وهــكـذا يــسـومــنــا سـوء الــعـذاب من
اصـطالحـات واشـتـقـاقـات علـى غرار

هذه يبتكرها من (عندياته)!. 
وإنـــــنـي ألتـــــســـــاءل مـن هـــــو األحق
واألجـــدر بـــالــتـــثــقـــيف والـــتــوعـــيــة
وتـــوجــيـه الــرســـالــة الـــتــنـــويــريــة..
الــتـــثــويــريــة لـه : اإلنــســان الــواعي
ـدرك ام اجلـاهل ــتـنـور وا ـثـقف ا ا
عـدم الـذي اضطـرته ظروفه واألمي ا
اديـة واالجتماعية لترك الشخصية ا
الـتـعـلــيم قـسـراً ?!... من هـو األحـوج
ــعـافى لــعالج الــطـبــيب : الــســلــيم ا
وفـور بـالصـحة والـقـوة ام السـقيم ا
ــثــقل بــاألمـراض الــعــلــيل الــهــزيل ا
) أحق واالوجاع ?!!... أي (الـطـبـقـت
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ــعــرفــة والـــثــقــافــة.. بـــالــتــنــويـــر وا
ترفون من الصفوة االرستقراطيون ا
والــــوجــــهــــاء واألمــــراء والــــكــــبـــراء
الـغـارقـ في الـعـسل... أم الـكـادحـ
ـهــمــشــ الــغـارقــ في ــعــدمــ ا ا

الوحل?!. 
ـــنــطق أمِنَ الـــعـــدل واإلنــصـــاف.. وا
ـثقـف الواعي واإلنـسانـيـة أن نـزيـد ا
درك وعـيا وإدراكـا وثقـافة.. وندع وا
ــضــلَّـل يــرتع في اجلــاهل واألمـي وا
وحل جــــهــــله وضاللـه وزيـــفـه حـــتى
هـامــته... مــالـكم كــيف حتـكــمـون ?!!.
ـــا يـــؤسـف له أن هـــذه الـــعـــدوى و
انـتــقـلـت بـشـكـل مـسـتــشـرٍ مــلـفت في
ــــيــــة فــــأضــــحت األوســــاط األكـــــاد
رسـائــلـهم وأطـاريــحـهم أشــبه بـكـتب
الـــطـالسم والـــتـــعــــاويـــذ واالحـــاجي
ـعارف الكبرى واأللغاز .... وشمس ا

 .!
وفي الـواقع فـإن الـغـمـوض واالبـهـام
لــدى أنـصــار مــبـدأ الــنـخــبــة لم يـأتِ
ـــا عــامــداً مـــتــعــمــداً اعـــتــبــاطــا وإ
مـسـتــنـدين بـذلك لـلــمـنـطق االرسـطي

الفلسفي في القياس وكاآلتي :
ـا يـعصَ عــلى الـفـهم كل من يـكــتب 
واإلدراك فهو عبقري (مقدمة كبرى) 
ـــا يــعـصَ عــلـى الــفـــهم انـــا اكـــتب 

واإلدراك (مقدمة صغرى) 
إذاً فأنا عبقري (نتيجة) !! 

والطامة الـكبرى أن هذا الـقياس بات
مــعـيــارا مـتــعـارفــا عـلــيه في الـوسط
الثـقـافي والـفني واألدبي : الـغـموض
والتـعـقيـد واإلبهـام  فـما دمت تـكتب
مـوضـوعـاً يـسـتـعـصي عـلى الـقـاريء
فهمه فـهذا دليل عـلى مقدار عـبقريتك
وثــقـافــتك وســعـة اطالعـك وإال لـكــنـا
فهـمـنا مـا تـقول !!. والـقـاعدة في ذلك

د القومي تاريخية حاسمة سميت با
في خــمــســيـنــات وســتــيـنــات الــقـرن
فـقــامت ثــورة الـعــراق عـام ـاضي  , ا
 1958حــيث كــان الــضــبــاط األحـرار
على صلة بقيادة اجلمهورية العربية
ــتــحــدة فـي األقــلــيم الــشــمــالي في ا
كـــمــا قـــامت ثــورة الـــيــمن ســوريــا  ,
بـقـيـادة عـبـد الـله الـسالل عـام 1962
وثـورة ليـبـيـا بـقـيادة مـعـمـر الـقذافي
عام  , 1969غيـر إن هذه الـثورات لم
حتقق أهدافـها التي قـامت من أجلها
وهــــو الـــــعــــمل مـن أجل الــــوحــــدة ,
فــتــحـــولت إلى نــظـم من أجل احلــكم
والــســلــطـة  ,إضــافــة إلى دعم ثــورة
يوليـو ثورة اجلزائـر ضد األستـعمار
الـفـرنـسي مـنـذ إنـطالقـهـا عام 1954
ــــــال والـــــسالح واإلعـالم حـــــتى بـــــا
أستقالل اجلزائر عام  1962في عهد
اجلنرال شـارل ديغـول حيث كان دعم
ثورة يـوليـو لـلثـورة اجلزائـرية  ,هو
الـــســـبـب في أشـــتـــراك فـــرنـــســـا مع
بـريـطـانـيـا والـكـيـان الـصـهـيـوني في
الــــعـــدوان عــــلى مــــصـــر عـــام 1956
سـمى بالـعـدوان الثالثي وهـذا ما وا
رحوم أحـمد بن بيال نـاضل ا ذكره ا
عـــلى هـــامش دوة عـــشـــاء في لـــنــدن
رئــيـس جــبــهــة الــتـــحــريــر الــوطــني
اجلـزائــريـة الـتـي قـادت الـكــفـاح ضـد
اإلســتـعــمــار الـفــرنــسي وأول رئـيس
للـجـزائر بـعـد أستـقاللـها كـمـا دعمت
ثـــورة يــولــيــو اجلـــامــعــة الـــعــربــيــة
وفرضـت على احلـكـام الـعـرب إصدار
قـــرارات أســـتــــراتـــيـــجـــيـــة من خالل
اجلــامـعــة الــعـربــيـة خـالل مـؤتــمـري
الــقــمـــة الــعــربــيــة الــلــذان عــقــدا في
القاهرة واألسكندرية في كانون ثاني
وأيــلـول في الــقــاهـرة واإلســكـنــدريـة

عــلـى الــتـــوالي عــام  1964حــيث 
إصدار قـرار بإنشـاء السـوق العـربية
ــطـاف ــشـتــركــة الـذي في نــهــايـة ا ا
بــشـــكل مــتــدرج يـــؤدي إلى الــوحــدة
العربية  ,كما صـدر قرار آخر بـإقامة
شترك ب . معاهدة الدفاع العربي ا
الدول العـربيـة اإلعضاء في اجلـامعة
العربية  ,و تشكيل قيـادة عسكرية
برآسـة الـفـريق علـي علي عـامـر وكان
الـهـدف مـن مـعـاهـدة الــدفـاع الـعـربي
شتـرك هو الدفاع عـن أي بلد عربي ا
يــتــعــرض لــلــعــدوان  ,خالل تــكــوين
جـيش عــربي واحـد  ,حلـمــايـة األمن
الــقــومي الــعــربي وإرجــاع احلــقــوق
الـعـربـيـة في فـلـسـطـ وغـيـرهـا كـمـا
صــدر قـرار ثــالث في مــؤتـمــر الـقــمـة
الــعــربــيــة الــذي عــقــد في اخلــرطــوم
بــحــضــور عـبــد الــنــاصــر في أيــلـول
 1967في أعـــقــاب نــكـــســة حــزيــران
حيـث صدر هـذا الـقـرار (بـأنه الصلح
وال تـفـاوض وال أعـتـراف بإسـرائـيل)
ـؤتمر وقد سمي مـؤتمـر القمـة هذا 
الالءات الــثالث  ,وبــعــد وفــات عــبــد
الــنـاصــر أخــتـفت كـل هـذه الــقـرارات
بـفـعل الـهـيـمـنـة والـتـبـعـيـة لـلـواليات
تحدة والغرب عموماً لكافة البلدان ا
وحتولت اجلامـعة العـربية العربية  ,
مـجــرد ديـكــور تـتــحـكم فــيـهـا الــنـظم
الــعــربــيــة الــرجــعــيــة وعـلـى رأســهـا
الـســعـوديـة  ,ومـا يــجـري الــيـوم في
سوريا وليبيا واليمن والصومال من
حـروب أهــلـيـة مـن أجل الـســلـطـة مع
وجود عصابات داعش الـتي جهزتها

 1952الناصـرية إجنازات كـبيرة في
مـصــر وخـارجــهـا . فـعــلى الـصــعـيـد
الــداخـلـي قـضـت ثـورة يــولــيــو عـلى
نظام ملـكي شبه أقطـاعي فاسد تابع
لــبــريـــطــانــيــا  ,مع إجالء الــقــواعــد
العـسكـرية الـبريـطانـية  ,حيث كانت
تـعاقبـة تشكل صـرية ا احلكومـات ا
ــوافـقــة الــسـفــيــر الـبــريــطـاني في
الــقــاهــرة وبــذلك أســتــعــادت مــصــر
سـيادتـهـا الـتامـة وأسـتـقاللـها  ,كـما
أصــدرت قـــوانــ اإلصـالح الــزراعي
لـصـالح تـمــلـيك الـفالحـ والـقـضـاء
عــلى اإلقــطـاع  ,وبــذلك عــززت ثـورة
كـما ثـورة يـولـيـو اإلنتـاج الـزراعي  ,
أقامـت السـد الـعـالي الـذي ساهم في
زيــادة الـرقــعــة الـزراعــيـة وبــالــتـالي
زيادة الدخل الـقومي لـلبالد متـزامناً
مع اإلصالح الــزراعي لــزيــادة رقــعـة
األرض الــزراعـيــة كــمـا عــمــلت ثـورة
يــولــيــو عــلى مــشــاركــة الــعـمــال في
األربـاح الــتي تـنــتـجــهـا الــشـركـات ,
وبذلك تـكون ثـورة يولـيوم قـد حققت
العـدالة اإلجتـماعـية للـطبـقة الفـقيرة
ـثلون من العـمال والفالحـ الذين 
األغـلـبـيـة في الـشـعب أي شـعب كـمـا
نــهـضـت ثـورة يــولــيـو فـي الـتــعــلـيم
والــثــقــافـة  –وهـو األهم  –فـأقــامت
راحل التعـليم اجملاني في مـختلف ا
الـدراسـيـة  ,كـمـا نــشـرت اجلـامـعـات
ـدارس اخملتـلـفـة في عـمـوم البالد وا
ـــا فـــيـــهـــا الـــقـــرى  ,حـــيث كـــانت
الــدراسـات الــعـلــيــا حـكــراً لـلــطـبــقـة
ـلكي لذلك األرستقـراطية في الـعهد ا
أصـــبـح أوالد الـــعـــمـــال والـــفالحـــ
سـفراء ووزراء وضـبـاط وغـيـرها من
ت ثـــورة وظـــائـف الـــدولـــة كـــمـــا أ
يولـيـو الـبنـوك األجـنبـيـة الـتي كانت
تمارس األستغالل واألحتكار للشعب
صري وحتولت إلى بنوك مصرية. ا
كــمـا أقــامت ثــورة يـولــيــو الـضــمـان
واطن من الصحي اجملاني لكـافة ا
الـفــحـوص الـطــبـيــة إلى الـعـمــلـيـات
اجلراحـية  ,إضافـة إلى الـشروع في
بـنـاء اجملــمـعـات الـسـكــنـيـة لـضـمـان
ـعـدم , الـسكـن لصـالح الـفـقـراء وا
فأقـامت العـدالة اإلجـتمـاعيـة في هذا
اجملـال لـصـالح الــطـبـقـات الـفـقـيـرة ,
وفي مـقـدمـتـهم الـعـمـال والـفالحـ .
كـما أقـامت ثـورة يـولـيو الـصـنـاعات
ـدنــيـة والـعــسـكـريــة ووصـلت هـذه ا
وقد الصـنـاعـة إلى مراحـل متـقـدمة  ,
أوقف الـــســادات هـــذه الــصـــنــاعــات
بطلـب أمريكي  ,هذا مـا ذكره صدقي
سـلـيـمـان وزيـر الـصـنـاعـة في الـعـهد
الـنـاصـري في نــدوة تـلـفـزيـونـيـة في
مـحـطـة اجلـزيـرة الـتـلـفـزيـونـيـة بـعـد
ســـنـــوات من وفـــاة عـــبـــد الـــنـــاصــر
وغـيـرهــا من اإلجنـازات الــداخـلـيـة ,
وفي اجملــال الــعــربي ســانــدت ثــورة
يــولــيــو حــركــات الــتــحــرر الــوطــني
الــعــربــيـة  ,من أجل إســقــاط الــنـظم
رتبـطة باإلستعمار  ,حيث العربية ا
سخرت ثـورة يولـيو مخـتلف وسائل
إعـالمـــهــــا من صـــحــــافـــة وتــــلـــفـــزه
لتحريض اجلماهيـر العربية إلسقاط
هـــذه الــنـــظم الـــفــاســـدة الــعـــمــيـــلــة
لألستعمار حيث حتولت ثورة يوليو
ومن بــعـدهــا اجلـمــهـوريــة الـعــربـيـة
ـــتـــحــدة رائـــدة وقـــائــدة حلـــركــات ا
التـحرر الـوطنـي العـربيـة في مرحـلة

في الـــــــثــــــامـن والـــــــعــــــشـــــــرون من
أيـلول/سـبـتـمـبـر/عام  , 2018تـكون
قد مـرت ثـمانـية وأربـعـون عامـاً على
رحـيل عــبـد الـنــاصـر عن عــمـر نـاهـز
الـثـانـيـة واخلـمـسـون عـامـاً وهـو في
فـارقات إن يوم ربيع شـبابه  ,ومن ا
وفاته  ,هـو نـفس الـيـوم الـذي حـدث
فيه إنـفصـال سـوريا عن اجلـمهـورية
ــتـحـدة في 1961/9/28 الـعــربـيـة ا
وفي يـوم وفــاة عـبــد الـنــاصـر صـرح
ناطق رسـمي بـأسم وزارة اخلارجـية
األمريـكـية  ,قائالً " لـقـد أنـتهى وإلى
األبـد بــوفـاة عــبـد الــنـاصــر عـشـرون
عامـاً من احلمـاس الثـوري " ويقـصد
باحلماس الثوري  ,هو محـاربة عبد
الــنــاصــر لألســتــعــمــار والــهــيــمــنــة
األجنـبية والـسعي لـتحريـر فلـسط
والعمل على حتقيق الوحدة العربية
ومـحـاربـة الـنـظم الـعـربـيـة الـرجـعـية
ـــوالـــيــة لألســـتـــعــمـــار وغــيـــرهــا. ا
عـلوم قـبل وفاة عـبد الـناصـر كان وا
الـرئيس األمـريـكي األسـبق ريـتـشارد
نيكـسون يجـري مناورات بـحرية في
تـوسط بالـقرب من البـحر األبـيض ا
شـواطـئ مـديــنـة اإلســكـنــدريـة  ,وقـد
عـمل مؤتـمـراً صـحـفيـاً قـال فـيه (لـقد
جـئنـا إلى هـنـا لنُـسـمع عـلد الـنـاصر
أصـوات مـدافـعـنـا) وعـنـدمـا أخـبروه
صباح اليوم التـالي بأن عبد الناصر
قـد مـات  ,قـال (لـو كـان بــيـنـنـا وبـ
عبد الـناصر تمـثيل دبلـماسي لركبت
الـطـائرة لـلـمـشـاركـة في تـشـيـيع هذا
اجلـنـدي الـشـجـاع) ومع ذلك أرسـلت
اإلدارة األمـــريــكــيـــة وزيــر الـــصــحــة
للـمـشـاركة فـي التـشـيـيع حيث وصل
ـثــلـيــهـا عــدد الـدول الــتي أرسـلـت 
حلـــضــور الـــتــشـــيــيـع كــمـــا نــشــرت
دولة الـصــحـافــة آنـذاك جتـاوز  120
من مـجـموع  150دولـة األعضـاء في
ـتـحـدة كـمـا قـدرت الـصـحـافة األ ا
ـواطـنـ ووكالت األنـبـاء بــأن عـدد ا
صري الذين شاركوا في التشييع ا
وقد جتـاوز تـسـعـة ماليـ مـواطن  ,
وصــفت الــصــحــافــة ذلك بــأنه أكــبـر
تـشــيــيع في الـتــاريخ . ومن اجلــديـر
بـذكــره إن الـعالقــات الـدبــلـومــاسـيـة
كــــانت مــــقــــطـــوعــــة لــــيس فــــقط مع
ـا ـتــحـدة األمـريـكـيـة وإ الـواليـات ا
أيـضاً كـانت مـقـطـوعة مـع بريـطـانـيا
وفـــرنـــســـا مـــنــذ الـــعـــدوان الـــثالثي
الـبــريـطـاني الــفـرنـسي الــصـهـيـوني
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وفي هــذا الــســـيــاق لــقــد عــلــمت من
ـكـتب الـصـديق جـورج بـطل عـضـو ا
السياسي للحزب الشيوعي اللبناني
آنذاك  ,قـال لـقـد ذهبـت إلى مـوسـكو
عـلـى رأس وفـد من احلــزب حلــضـور
إجــتــمـاع لـألحـزاب الــشــيــوعــيـة من
مخـتـلف الـبلـدان يـقدر عـددهـا بأكـثر
وصـبـاح يـوم أفـتـتـاح من مـئـة وفد  ,
ؤتـمـر دخل قـاعة األجـتـماع الـسـيد ا
غــرومـيــكــو وزيــر خـارجــيــة األحتـاد
الـسـوفـيتـي آنذاك  ,فـقـال (رفـاق لـقد
مات عـبـد الـناصـر يـلغى اإلجـتـماع ,
عــودوا إلـى بــلـــدانــكم) وتـــرك قــاعــة
اإلجتماع وعادت الوفود إلى بلدانها
 ,وهذا يـدل عـلى القـيادة الـتـاريخـية
لعـبـد النـاصر في الـشـؤون الدولـية .
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األمريـكـية بـعد نـشـرها مـقاالً دون أن
تــذكـــر أسم كـــاتــبه  ,حــيـث جــاء في
ـزعج ــقـال (إن الــســلـوك اخلــطــر ا ا
والـسـلوك وغـيـر األخالقي لـتـرامب  ,
الــذي يـتــضـمن تــشـدقــات مـتــكـررة ,
وأتـخـاذ قـرارت غـيـر مـدروسـة ودون
ام باألمـور ومتـهورة فهـو ذو نزعة إ
ـعلـوم إضـافة إلى قيـاديـة تـافهـة) وا
قيتة الـسائدة في العراق الطائفيـة ا
مــنــذ ســقـوط الــنــظــام الــسـابـق عـام
 2003وحـــــتى الـــــيـــــوم أصــــبـــــحت
الطائفية في العراق عنصراً أساسياً
في نـظـام احلـكم  ,والـتي وضــعـتـهـا
اإلدارة األمـريــكـيــة من خالل مــؤتـمـر
ـعـارضـة في لــنـدن لـلـفـتـرة من بـ ا
17-15/كـــــانــــون أول/ 2002الــــذي
أقـامـتـه اإلدارة األمـريـكـيــة في فـنـدق
هــلــتــون في شــارع أجــور رود وسط
لندن وأشـرفت عليه وجـمعت حوالي
 600مـــــــواطـن عــــــراقـي مـن أوربــــــا
والــبــلــدان الــعـربــيــة وأمــريــكــا وقـد
ؤتمر الذي أشرف تمخض عن هذا ا
عـلى إدارته األمـريــكي خـلـيل زاد عن
تــشـــكــيل هــيــئـــة ســيــاســيــة من 65
شــخص  تــقــســيــمــهم عــلى أسس
طـائـفـية وأثـنـيـة سـنـة وشـيـعـة وكرد
وتـركـمـان وغـيـرهم وقـد شـمـلت هـذه
الـصيـغـة الطـائـفيـة كـافة احلـكـومات
الــتي شــكــلت بــعــد ســقــوط الــنــظـام
والـــتي الــــســــابق وحــــتى الــــيـــوم  ,
ـــــادة األولـى من تــــــتـــــعـــــارض مـع ا
الدستور الـعراقي النـافذ حيث تنص
ـادة  ,عــلى أن (نــظـام احلــكم هــذه ا
ـــــاني) جــــمـــــهـــــوري نــــيـــــابـي (بــــر
قراطي) .حـيث أدت الطائـفية إلى د
ـواطـنـ عـلى أساس الـتمـيـيـز ب ا
ـذهب أو الـدين وتــسـبب في الـقـتل ا
ـواطنـ وخـصـوصاً الـطائـفي بـ ا
وأصـبح في األعـوام, 2006  2007 
الـــتـــعــيـــ في مـــؤســـســات الـــدولــة
ومـرافقـهـا عـلى أسس طائـفـيـة حيث
أدت الــــطــــائـــفــــيـــة إلـى أضـــطــــهـــاد
سـيـحيـ بأسـم الدين وقـتل أعداد ا
كـــبــيـــرة مــنـــهم وهـــجــرة اآلالف إلى
الدول األوربـية  ,ولم يبقـى منهم في
العراق سوى أعداد قليلة  ,حيث كان
عددهم يـصل إلى مـليـون وسبـعمـائة
ألـف مــــواطـن حــــيث لـــــعــــبــــوا دوراً
أسـاســيـاً في بـنــاء الـعـراق ويــتـمـتع
معـظـمهم بـكفـاءات علـمـية وثـقافـية ,
كمـا شـملت الـهـجرة بـسبب الـتـميـيز
الـطـائـفي أآلالف من الـعـرب أصـحاب
الـــكــفــاءات الــعـــلــمــيــة والـــثــقــافــيــة
واألخـتــصـاص وأغــلـبــهم من حــمـلـة
الشهادات العليـا في العلوم اخملتلفة
واآلداب  ,كـــــمــــا أدت الــــســـــيــــاســــة
ذهب إلى الطـائفيـة بأسم الـدين أو ا
لـيـشيـات الـطائـفـية بـهدف تشـكـيل ا
مـــــقــــــاتـــــلـــــة داعش  ,إالّ إن بـــــعض
أعــضــائــهــا كــان يــقــوم بــتــجــاوزات
خــطــرة مــثل ســرقــة مــحالت الــذهب
ـواطـن والـصيـرفـة أو قـتل بـعض ا
أو خـطـفـهم ألسـبـاب طـائـفـيـة  ,وهي
مـسلـحـة بأسـلـحة ثـقـيلـة ومـتوسـطة
فــأصـبــحت مـوازيــة في تــسـلــيـحــهـا
لــلـــجــيش وبـــالــرغم من أرتـــبــاطــهــا
ـسلـحـة فإن بـالقـائـد العـام لـلقـوات ا
هـذا من الـنـاحـيـة الـنـظـريـة  ,أما من
النـاحـية الـفعـليـة فـهي تتـصرف كـما
تـريـد لـذلك فـإن مـصـلـحـة الـبلـد ومن
أجل األمن واإلستقرار يجب حل هذه
ـــلــيــشـــيــات وإلـــتــحـــاق من يــرغب ا
سـلحة  ,فاألصل في كافة بالقـوات ا
الدول أن هناك قوات مـسلحة واحدة
 ,مـرتـبــطـة بـاألركــان الـعـامـة ووزارة
ــكن حــفظ األمن الــدفـاع  ,حــيث ال 
واألســـتـــقـــرار في الـــبالد فـي وجــود

مليشيات مسلحة . 
فـــالـــسالح يـــجب أن يـــحـــصـــر بـــيــد
اجليش وقوى األمن التابعة للدولة .
كمـا أدت السـيـاسة الـطائـفيـة للـدولة
ـالي واإلداري إلى إنـتـشـار الـفـساد ا
بــشــكـل واسع لم يــســبـق له مــثــيل ,
فـالـرشـوة لم تــقـتـصـر عـلى األجـهـزة
اإلداريـة في الـدولــة بل شـمـلت حـتى

اإلدارة األمــريــكـيــة ومــعــهـا الــكــيـان
الصهيوني هو دليل على عدم وجود
دور لـــلــجـــامــعـــة الــعـــربــيـــة في حل
شاكل العربيـة فسوريا شرد نصف ا
شـــــعــــبـــــهــــا في الـــــداخل واخلــــارج
وحتولت أرضها إلى قواعـد عسكرية
ـتـحدة لـروسيـا وتـركـيـا والواليـات ا
في صــمت مــطــبق لــلــحــكــام الــعـرب
وجامعتهم الـعربية . إن الدور األبرز
الذي قامت به ثورة يـوليو هو رفعت
رايــة الــقــومـيــة الــعــربــيـة  ,من أجل
حتـقيق الـوحـدة الـعـربيـة الـشـامـلة ,
فــالـقــومـيــة الـعــربــيـة لــيـست حــركـة
عـنــصـريــة كـمـا يــروج لـهـا أعــدائـهـا
ا حركة ثـقافيـة إنسانيـة معادية وإ
لألستعمار والصهيونية وتعمل على
وحدة الشعب الـعربي الواحد اجملزأ
فـي دويالت قــــطـــريــــة كــــلـــهــــا حتت
كما الهيـمنـة وخاضعـة لألستـعمار  ,
إن الوحـدة العـربيـة هي األساس في
بنـاء احلضـارة الـعربـية وفي حتـرير
غتصبة واحملتلة األراضي العربية ا
في فــلـسـطــ وغـيــرهـا . كــمـا تـؤمن
الـقـوميـة الـعـربـيـة في حق الـشـعوب
اجملـزأة أو الوقـعـة حتت األسـتـعـمار
احلق في تـقــريـر مـصــيـرهـا من أجل
األسـتـقالل أو الـوحــدة . لـذلك يـعـمل
الوحـدويون الـعرب في كـافة الـبلدان
الـعـربـيـة لـتـحـقـيق هـذا الـهـدف طـال
الـــــــزمن أم قـــــــصــــــر . وفـي اجملــــــال
اخلــارجـي وقــفت ثـــورة يــولـــيــو في
الـــدفــــاع في احملـــافل الــــدولـــيـــة عن
ـستعـمرة من أجل حقـوق الشـعوب ا
احلصول على حـقوقها وحـريتها في
قــارات آســيـــا وأفــريــقــيــا وأمــريــكــا
الالتيـنية  ,كما سـاهمت بـشكل فاعل
ثـورة يـولـيـو في إقـامـة مـنـظـمـة دول
عــدم اإلنـــحــيــاز في " بـــانــدونغ " في
أندنوسـيا عام  , 1955بالـتعاون مع
كل من نــهـرو فـي الـهــنـد وتــيــتـو في
يــــوغــــسـالفــــيـــــا وســــوكـــــارنــــو في
أندونوسيا  ,حيث لعبت منظمة دول
عدم اإلنـحـاز دوراً بـارزاً في تـخـفيف
حدة الـتوتـر الـدولي الذي كـان قائـماً
فـي فــــتـــــرة احلــــرب الـــــبــــاردة بــــ
ــنـظــومـتــ الــرأسـمــالـيــة بـقــيـادة ا
ــنـــظــومــة وا ــتـــحــدة  , الــواليـــات ا
اإلشـتــراكـيــة آنـذاك بــقـيــادة االحتـاد
الـسـوفـيـتي كـمـا وقـفت ثـورة يـولـيـو
ـنطـقة ضد األحالف الـعسـكـرية في ا
وفي مــــقــــدمــــتـــــهــــا حــــلف بــــغــــداد
اإلستـعمـاري الـذي تشـكل عام 1955
 ,وكان يضم كل من بريطانيا وتركيا
ــتــحــدة . وقــد وإيــران والــواليـــات ا
ســـــقـط هــــذا احلـــــلف بـــــعـــــد ثــــورة
14/تـمـوز/1958 في الـعـراق . وفي

هذا اجملال.
wÐdŽ l{Ë

إن الــوضع الــعــربي الــراهـن يــســيـر
نـحـو الـتدهـور واإلنـهـيـار يـومـاً بـعد
آخر بـسبب الـنظم احلـاكمـة البـاحثة
رتبـطة باألسـتعمار , عن السلـطة وا
حــيث جتـــتــاح الــفــوضى واحلــروب
األهـلـيـة بـعض الـبـلـدان الـعـربيـة من
أجل الـسـلـطــة واحلـكم وفي مـقـاومـة
نظمات اإلرهابية كداعش التي هي ا
صنـيعـة أمريـكيـة إسرائـلية ,وهو ما
أعـتـرفت به هــيالري كـلـنـتـون وزيـرة
خارجية امريكا السابقة  ,حيث إنها
كــمـا عــلى إطـالع بــأســرار الــدولــة  ,
أعــتــرف تــرامـب أيــضــاً في حــمــلــته
االنــتــخـــابــيــة بــأن داعش صــنــيــعــة
ـعـلـوم إن ترامـب موالي أمـريكـيـة وا
دافـع عن للـصهـيونـية ومن أشـد ا
الكيان الصهيوني في فلسط  ,فقد
أعــتــرف بـــالــقــدس عــاصــمــة أبــديــة
ــســاعــدات ألسـرائــيل  ,كــمــا قــطع ا
تحدة الية التي تقدمـها الواليات ا ا
للـفلـسطـين  ,وأغلق مـكتب مـنظـمة
التـحـرير الـفلـسـطيـنـية في واشـنطن
وهو مـا لم يفـعـله أي رئيس أمـريكي
سابق  ,فـهو شـخص غـيـر مـتوازن ,
ـشرق الـعراقـية وقد نـشرت جـريدة ا
في 9/10/ 2018بــأن تـرامـب هـاجم
س بــشـدة صــحـيــفـة نــيـويــورك تـا
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طــرديــة كـــلــمــا اوغــلت بــالــغــمــوض
والــتــعـقــيــد ارتـفع مــعــهـا بــارومــتـر
عــبــقــريــتـك وثــقــافــته ومــوهــبــتك ..
والعـكس صـحـيح تمـامـا !!. جرب أن
تـكــتب مــوضـوعــاً تـوصل به فــكـرتك
لـلـقـاريء بـكـلـمـات بـسـيـطـة واضـحة
دون الـلــجـوء لـلـتــعـقـيــد والـغـمـوض
فسـيـقـال لك من قـبل بـعض احملررين
في الصـحف واجملالت أن مـوضوعك
هــــذا ركـــيك ضــــعـــيف ويــــخـــلـــو من
الـرصــانـة واإلحـكــام ثم أعـد كــتـابـته
ثـــانـــيــة بـــأســـلــوب مـــعـــقـــد غــامض
ــصـطـلـحــات الـغـريـبـة مـســتـخـدمـاً ا
والـكـلـمـات (الــكـبـار) إيـاهـا سـتـجـده
يهشّ لك.. ويـبشّ مكبِـرا فيك ثـقافتك
وسوعيـة وعلمك الغـزير.. اخلطير ا
وحـتى لو لم يـكن فـهم مـنه شـيـئا إال
أنه ال يجرؤ على إخـبار الكاتب بذلك
مخـافة إتهـامه باجلـهل وقلـة الثـقافة
واإلدراك !. وقـد اوغــلــوا (اجلـمــاعـة)
بــــــذلك إلـى احلـــــد الـــــذي جـــــعـل من
ـلـغـزة تـثـيـر االشـمـئـزاز كـتـابـاتـهـم ا
والـقـرف.. بل الـضـحك واحلق أقـول
ففي ايام مراهقتي العـمرية والفكرية
ـثل هـكـذا كـتـابـات أما كـنت انـبهـر 
اآلن فـأني أكــاد اسـتـلـقـي عـلى قـفـاي
ضـــحــكـــا مـــنــهـــا ومن مـــحــاولـــتــهم
سـكـ البـسيط استـغـفال الـقـاريء ا
بـــاســـتــــعـــراضـــاتــــهم الـــثــــقـــافـــيـــة
صـطـلحـية مـتـباهـ بـها وكـأنهم وا
ـا لم يـأتِ به األولـون.. وحتى أتوا 
اآلخــرون وفي احلــال أمــيــز مــا بـ
الــغث والــســمــ ومــا إذا كــان هـذا
الـــكــاتب يـــعــرف مـــا يــقـــول ويــدركه
ويـعـنـيه ام أنـه مـجـرد مـدعٍ لـلـثـقـافـة
عرفـة و(يصـفط) ويحشـد مفردات وا
رنانة.. طنانة.. جـوفاء بحكم خبرتي

وجتــربـــتي. ومن يــلـــجــؤون لــهــكــذا
كتـابـات هم في الغـالب من مـحدودي
الـثقـافـة أو الـتـعلـيم فـيـتـعـمدون ذلك
للتـستر والـتمترس خـلف قناعٍ زائف
يحميهم من كشف محدودية ثقافتهم
ومـعـرفـتـهم وإطالعـهم في حـ جنـد
أن كــبـار الــكــتــاب وأصــحـاب األقالم
تـفردة يـكـتبـون بأسـلوب ومـفردات ا
بسيـطة بحـيث يفهـمها أكـبر عدد من
الــــقـــراء فـــهــــذه هي غـــايــــتـــهم ال أن
يستعرضـوا عضالتهم الثـقافية أمام
الــــقـــاريء كـــهــــؤالء ولـــنـــا فـي عـــالم
ـعـروف (د.عـلي الوردي) االجـتمـاع ا

خير مثال. 
„U³ð—«Ë ÃdŠ

وفـي ذات مـــــرة كـــــان من ســـــوء حظ
أحـــــدهم... ومـن حــــسـن حـــــظي أني
قرأت له موضوعـاً على هذه الـشاكلة
ا معناه : فقلت له بسخرية مـبطنة 
من الـــواضح أنـك قــد بـــقـــرت عـــلــوم
األولــ واآلخــرين بــكــتــابــتك هــذه..
وأنـا رجل عـلى قــدر حـالي من الـعـلم
هـمـا ! فهالّ والثـقـافـة إن لم أكن عـد
أوضحت لي ما كتـبت وما تريد قوله
.. مأجوراً ?!. فأصابه احلرج مشكوراً
واالرتــبــاك ألنه من الــواضح لم يــكن
يـدرك مـا كـتب وأخـذ يـتـحـدث بنـفس
اســلـــوبه وبــكالم ال تـــعــرف أوله من
آخره.. ولو كنت باقيا على فهم  _أو
بـاألصح عـدم فهم  _كـتابـته ألرحت..

وأسترحت !. 
وجُـلّ الــــكـــتــــاب الــــكــــبــــار واألدبـــاء
ن الـعـبـاقـرة  _إن لم يـكن كـلـهم  _
ــا وأثـرّوا بــهـا غــيـروا شــعـوبــا وأ
يــكــتــبــون بـبــســاطــة ووضــوح كــمـا
اســـلــفت لـــكــنـــهــا بــالـــطــبع لـــيــست
البسـاطة الـسطحـية أو الـساذجة بل

هي الــبـسـاطــة الـعـمــيـقـة .. بــسـاطـة
متـنع تكـاد لفرط بـساطـتها السـهل ا
ـمكـن أن تكـتب أن تـعـتـقد بـأنـك من ا
ـا حتـاول مـثـلــهـا بل أفـضل لــكن حـا
تـشـعـر بـالـعـجـز والـضـآلـة والـصِـغـر
أمامها.. هي ذي العبقرية احلقة. 
تـرفـعون هل تـعلـمـون أيهـا األدبـاء ا
بـأن أجـمل صـورة شــعـريـة اسـتـمـتع
بــهـــا تــكــمن في عـــيــون وضــحــكــات
األطفـال ومـشاكـساتـهم الـبريـئة وهم
يــتــوجــهــون فــرادى وزرافــات نــحــو
مـدارسـهم مــبـتـهـجــ مـرتـدين زيـهم
ـدرسـيـة فـوق ـدرسي وحـقـائـبـهم ا ا
ظهورهم وقد انعـكست عليهم شمس
الـصـبــاح فـيـبـدو شـعــرهم مـضـفـوراً

بخيوط الذهب. 
فـيا أدبـاء وفـناني الـنـخـبة تـنـازلوا..
وانـزلـوا من بـرجـكم الـعاجـي العـالي
وتــواضـعــوا قــلــيالً وكـفــاكم تــرفــعـا
ونـرجــسـيـة وتــكـبـرا عـلـى خـلق الـله
فــــمن تـــواضـع لـــله رفــــعه.. انـــزلـــوا
الشـارع وخالـطوا الـناس الـبسـطاء..
.. من الــفـقـراء ــعـدمـ .. ا ـهــمـشـ ا

. ساك وا
 فــتـعــالـيــكم عـلى اجلــمـهــور هـو من

خلق الفجوة الهائلة بينكم. 
ويـــا احـــبــتـي من بـــســطـــاء الـــنــاس
وفــــقـــــرائـــــهم ومـــــســـــاكـــــيــــنـــــهم...
وكــــادحـــيــــهم... وصـــعــــالـــيــــكـــهم...
و(حـــرافـــيـــشــهـم)... يــا مـــلح األرض
ومالحـتـهـا ال مــلـوحـتـهـا... يـا أحـبـة
أبي تـراب والـفـاروق عـمـر وأبي ذر
الـغـفـاري وعروة بـن الورد وجنـيب
محـفـوظ وجـيفـارا... وسـواهم دعكم
مـنــهم وتـعـالـوا لــنـشـرب بــصـحـتـهم
النـبـيذ.. (نـبـيذ شـعـيل) .... في نخب

(النخبة) !!.
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الــســيــاســة مــنــفــذ ســقــوط الــنــظـام
الـــســـابق  2003قـــد أدى إلـى جـــلب
الــكـوارث لــلـشــعب الــعـراقي بــسـبب
ـواطن على التمـييز الطـائفي ب ا
ــــذهب أو الــــدين من قــــتل أســــاس ا
وخـطف وإضـطـهـاد وهـجرة  ,والزال
كما الوضع قائـماً ولـو بدرجة أخف ,
إن تــدخل الــدين في الــســيــاســة هـو
الــــســـــبب في حــــكـم الــــعــــراق عــــلى
احملاصـصـة الطـائفـيـة والتي شـكلت
إســاءة لــلــدين وإفــســاد لــلــســيــاسـة
والــــــتي أدت هــــــذه احملـــــاصــــــصـــــة
ـالي الـطــائـفـيـة إلـى نـشـر الـفــسـاد ا
واإلداري في مـــخـــتــلـف مــؤســـســات
الـدولـة دون حـسـاب قـانـوني لـهـؤالء
الفاسدين الكبار الذين سرقوا أموال
الـــشــعب الـــعــراقـي والــذين حـــولــوا
العراق إلى دولة غنائم  ,فشاع الفقر
في صفـوف الـشعب الـعـراقي .. وهو
بلـد نـفـطي غني  ,حيث نـسـبة الـفـقر
ـئــة مـن الـشــعب  %50خــمــســ بــا
الـعـراقي  ,كـمــا أدى هـذا الـفــقـر إلى
تــرك األطـفــال لـلــدراسـة لــلــبـحث عن
لقمـة العيش لـعوائلـهم أما بالـتسول
في الـشــوارع في عــمـوم احملــافـظـات
الــعــربــيـة  ,أو إســتــغاللــهم لــلـعــمل
بـأجـور زهـيـدة . وبـسـبب الـطـائـفـيـة
ـقيـتـة ونـظـام احملاصـصـة وشـيوع ا
الـفـقـر في صــفـوف الـشـعب الـعـراقي
أرتــفـعت نــسـبــة األمــيـة في الــشـعب
الـعـراقي إلى درجــة كـبـيـرة قـد تـصل
إلى نــســبـة  %15أو أكــثـر وهــو من
مسـؤولـية الـسـلطـة احلـاكمـة التي ال
تــعـي خــطــورة تــفــشـي األمــيــة عــلى
تــخـلـف الـبـالد ومـســتــقـبــلــهـا ودون
ـتعاقبة منذ عام أهتمام احلكومات ا
 2003بـالـعـلـم والـثـقـافـة  ,الـتي هي
األســــاس في بــــنــــاء اجملـــتــــمــــعـــات
وتـقـدمهـا نـحـو احلـضـارة بـسبب إن
ــشـرفــ عـلى الــتـعــلـيم والــثـقــافـة ا
لـيـسـوا مـؤهـلـ  ,وبـسـبب إن الـذي
وضـعهم عـلى قـمـة الـهرم الـتـعـلـيمي
اإلبتدائي واجلامعي هي احملاصصة
الطائـفية لـلكتل الـسياسـية الطـائفية
احلـاكــمـة ســنـة وشــيـعـة وهــو شـيئ
معيب ومـخجل في الـعمل الـسياسي
 ,وهــــو مـــا يــــحــــقق أهـــداف اإلدارة
األمريكية والكيان الصهيوني بسبب
تــــردي الـــوضع الــــعـــراقـي إلى هـــذا
ــســـتــوى مـن احلــضـــيض وفي كل ا
مـجــال سـيـاســيـاً وعـلــمـيـاً وثــقـافـيـاً
وأقــتــصـاديــاً وإجــتـمــاعــيـاً وأمــنــيـاً
وغـيـره  ,وهـو مــا أدى إلى أن يـفــقـد
الـعـراق سـيـادته وأسـتـقالله لـصـالح
الـهيـمـنة األجـنـبـية أمـريـكا  ,إيران ,
تـركـيا  ,الـسـعـوديـة وغـيـرهـا وخـيـر
مثـال على فـساد العـملـية الـسيـاسية
ــانـيـة الــعـامـة إن االنـتــخـابــات الـبـر
األخــيــرة قـــد تــمت في 2018/4/12
وبسبب التزوير وإعادة الفرز لم يتم
إنـتــخـاب حـكــومـة حـتى كــتـابـة هـذه
الـسـطـور في 2018/9/15 أي أكـثـر
من خــمــسـة أشــهــر ولــو كـان لــديــنـا
قضاء محايد ومستقل أللغى العملية
الـســيـاسـيـة كــلـهـا ألنـهــا قـامت عـلى
احملـاصـصـة الـطـائفـيـة وعـلى خالف
ــــادة األولى من الــــدســـتــــور الـــتي ا
ـقراطي في تنص عـلى قيـام نظام د
الـــعــراق  ,حـــيث ال وجـــود لـــرقـــابــة
قضـائيـة في العـراق تراقب الـقوان
ان إذا كانت غير التي يصدرها الـبر
دســتـــوريــة فــيــســـارع الــقــضــاء إلى
إلغائها  ,وأيضاً رقـابة القـضاء على
قرارات الـسلـطة الـتنـفيذيـة إذا كانت
ـواطـنـ تـنـتــهك حـقـوق وحــريـات ا

فتلغى على الفور . 
كـمـا أن دور الـنــائب الـعـام الـذي هـو
وكــيـل الــشـــعب غــائـب وال وجــود له
فــمن واجـــبه إحــالــة الـــفــاســدين من
ــســؤولــ ـــال الــعــام مـن ا ســراق ا
فــالــرقــابـة وغــيــرهم إلى الــقــضــاء  ,
الـقـضـائـيـة هي أحـد عـنـاصـر الـدولة
القانونية وال دولة قانونية بال رقابة
قـضــائــيـة  ,ولــو كـان لــديــنـا قــضـاء
مستـقل أللغى منـذ البدايـة ما يسمى

ـسـلـحـة وأجـهـزة الـشـرطـة الـقـوات ا
الي واألمن  ,ونتيـجة لـهذا الفـساد ا
واإلداري أنــتــشـــرت ظــاهــرة تــزويــر
الشهادات العلمية من أجل احلصول
على مـركز وظـيـفي أو سيـاسي حيث
ـاضية عن  الكشف في الـسنوات ا
ـزورة الـتي الـعـديـد من الـشـهـادات ا
قـدمـهـا أشـخـاص من أجل احلـصـول
ان كـما أنـتشرت على مـقعـد في البـر
ظاهرة تـزوير السـندات العـقارية من
أجل األسـتـيالء عـلـيـهـا حـيث نـشرت
الصحف بـأن هنـاك أكثر من  20ألف
عقار في بـغداد وحدهـا  اإلستيالء
عـلــيـهـا مـن قـبل عـصــابـات من خالل
تزوير سـنداتها وبـالتعـاون وبالرشا
ــــســـؤولــــة عن هـــذه مـع األجـــهـــزة ا
ـالي في ومن الـفــســاد ا الـعــقـارات  ,
بالدنــا هــو أســـتــيالء كــتل وأحــزاب
الـية لـلسـياحة ـوارد ا معـينـة على ا
الــديــنــيــة في الــبالد  ,في حـ هذه
ــوارد يـــجب أن تــذهب إلـى الــبــنك ا
ـــركــزي  ,خـــصـــوصـــاً وإن الـــبالد ا
جتـتـاز أزمـة مـاليـة خـانـقـة سـبـبـتـها
الـسـيــاسـات الـطـائـفـيــة لـلـحـكـومـات
ـــتــعـــاقــبـــة عــلـى الــبالد . كـــمــا إن ا
وارد يتعارض األستيالء على هـذه ا
ـقـراطـية ـسـاواة في الـد مع مـبـدأ ا
ساواة بدأ الـذي ينص على ا وهو ا
ــواطـنــ دون تـمــيـيـز بــسـبب بـ ا
ذهب أو الدين اجلنس أو اللـغة أو ا
أو العنصر أو الثروة  ,أو النسب أو
ركز الـوظيفي وغـيرها  ,وهذا أحد ا
الي الـذي تمارسه عنـاصر الـفسـاد ا
الــســـلــطــة احلــاكــمـــة ومن عــنــاصــر
الـفــسـاد في الــدولـة وهــو إن أحـزاب
الــســلــطــة تــشــغل أبــنــيــة ومــســاكن
كمـقرات ألحزابـها تـعود لـلمـال العام
دون بــدل إيـجــار مــقــابل ذلك أو دفع
إيــجـــار هـــامــشي  ,لــذلـك تــقـــتــضي
ـصـلحـة الـعـامـة أن يدفع الـنزاهـة وا
اإليـجــار بـأثــر رجـعي في حــالـة عـدم
وجود إيـجار أو يتـم رفع اإليجار إذا
كان يـدفع بـشـكل رمزي بـحـيث يـتفق
مع اإليــجــار احلــقــيــقي لــلــعـقــار في
الـوقـت احلـاضــر . كـمــا يـجب إلــغـاء
مؤسـسـات الـوقف الشـيـعي والـسني
ألن وجــودهــمــا يــســاهم في تــعــزيــز
الـطـائـفـيـة  , والـعـودة إلى مـؤسـسـة
وزارة األوقــــــــــاف الــــــــــتـي حتـــــــــوي
ـــذاهب مـــؤســـســـاتـــهـــا مــخـــتـــلف ا
اإلسالمية إن هذين الوقـف الشيعي
ـنـحـان شـهادات عـلـمـية , والـسني 
ـؤســسـات ديــنـيـة أن فـكــيف يـجــوز 
تمنح شهادات علمية حيث لم يحدث
في تــاريخ الــعــراق مــثل هــذا وال أي
بــلـــد عـــربي وإسالمي عـــلى اإلطالق
وهذا أحد جوانب اإلنحدار في العلم
والــثـقــافـة. ومـن أجل الـقــضــاء عـلى
احملـسـوبـيـة والـطـائـفـيـة والـرشـاوي
والـتــوسط في الـتــعـيــ في وظـائف
الـدولـة يــجب أن يـنـحـصــر الـتـعـيـ
مــركــزيــاً في الــدولــة من قــبل هــيــئـة
تــــتــــصف فـي احلـــيــــاد والــــنــــزاهـــة
ـجـلس اخلـدمة واألسـتـقالل شـبـيه 
في الــسـابق  ,تـقــوم بـدور الـتــعـيـ
بـــشــكـل مــركـــزي في بـــغــداد لـــلــذين
يكملـون دراستهم اجلـامعية والـعليا
وغيرهم بدالً من الـتعي في وظائف
الـدولـة من قـبـل الـوزيـر أو غـيـره من
أجـل الـــتـــخـــلص مـن احملـــســـوبـــيـــة
والـرشـاوي واإلنـحـيـاز الـطـائـفي في
الـتـعـيـ كــمـا هـو قـائم الـيـوم وهـذا
ـســاواة بـ ـبــدأ ا يــشـكل أنــتـهــاك 

واطن دون تمييز .  ا
ـــــادة األولى من وأســـــتــــنـــــاداً إلى ا
الـدســتـور الـتي تــنص عـلى تــطـبـيق
ـــقــراطـــيـــة في إدارة الـــدولــة , الـــد
ــقــراطــيــة هــنــا هي فــلــســفـة فــالــد
قـانــونـيـة ســيـاسـيــة وهي عـلــمـانـيـة
بـطـبـيـعـتـهـا تـرفض تـدخل الـدين في
الـسـيـاسـة بـشــكل مـطـلق لـذلك يـجب
أستناداً إلى ما قررره الدستور يجب
مـنع األحزاب الـديـنـيـة من الـعمل في
الـــــســـــيـــــاســـــة أو األحـــــزاب الـــــتي
مرجعيتها دينية ألن تدخل الدين في

بــاخملــبـــر الــســري ألن وجــوده غــيــر
مـشــروع وخــارج اخلـيــار الـقــضـائي
ألنه جهاز تنفيذي  ,حيث إن تقاريره
ـواطـنـ يـأخـذ الـسـريـة عن بـعض ا
بـهـا الــقـضـاء  ,ثم يـصــدر أمـر إلـقـاء
الـقــبض عــلى هـذا الــشـخص ويــبـدأ
معه التحـقيق بالتـعذيب البربري من
قــــبل رجـــال الــــشـــرطـــة فــــيـــضـــطـــر
لألعــتـراف بـأفــعـال لم يــرتـكــبـهـا من
أجل الـتـمـلص مـن الـتـعـذيب فـيـحـكم
ادة  4إرهاب . علـيه بـاإلعـدام وفق ا
لــــــذلـك  إعـــــدام الــــــعـــــشــــــرات من
ـــواطـــنـــ األبـــريـــاء  ,عــــلــــمـــاً إن ا
اإلعـــتـــراف ال يـــؤخـــذ به في الـــنـــظم
ـتــحــضـرة في الــغـرب الــقـانــونـيــة ا
خصوصاً ما لم يـقترن بقرائن أخرى
ــتــهم لــهــذه وأدلــة تــؤكــد أرتــكــاب ا
ـة  ,كــمــا ال وجــود لــعــقــوبـة اجلــر
اإلعــــدام في الـــغـــرب اآلن فــــلـــســـفـــة
الـعـقـوبـة هي (إصالح اجلـاني وردع
غــــيــــره مـن اآلخــــرين) لــــذلك إعــــدام
الـشـخص يـعـني إلـغـائه من الـوجـود
ولـــــــــيـس إصـالحـه . لـــــــــذلـك فـــــــــإن
تعاقبة في العراق تريد احلكومات ا
نظـام قضـائي على شـاكلـتهـا خاضع
لـلـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة وال يـتـدخل في
ـفسدين . وسوف محاربة الـفساد وا
ـــالي اإلداري في يـــبـــقى الـــفـــســـاد ا
الـعـراق قـائـمـاً إلى حـ إقـامـة نـظام
ــقــراطـي حــقــيــقي يـــنــتــخب فــيه د
ـان بــكل ــثــلــيه في الــبــر الــشــعب 
حـريـة ونـزاهـة بال رشـوة أو وعـود ,
ويـخـتـار حـكــومـته الـتي تـمـثل إرادة
الـنـاخــبـ دون أي تـدخـل لـلـدين في
السـياسـة أو السـياسـة في الدين مع
إلـغــاء احملـاصـصــة الـطـائـفــيـة الـتي
نـشـرت الـفـســاد في الـبالد مع إبـعـاد
قراطية , كل ما يشوب الـعملية الـد
مع محـاسبة كل الـفاسـدين والسراق
حـيث احلــقـوق ال يـسـقــطـهـا تـقـادم , 
ـال الــعـام الـزمن  ,خـصــوصــاً وإن ا
هـــو مـــال الــــشـــعب الـــعـــراقي الـــذي
حـــمـــايـــتـه واحلـــفـــاظ عـــلـــيه واجب
قانوني و أخالقي وبغيـر إقامة نظام
ـقـراطي وإلـغـاء كل مـا يـعـارضـها د
من مـحـاصـصــة و طـائـفـيـة وغـيـرهـا
وفـي ظل وجــــود قــــضـــاء مــــهــــني و
مــحــايـــد ومــســتــقل  ,فــإن الــفــســاد
والفوضى واإلحتجـاجات كما يجري
الــيــوم في الــبــصــرة بــســبب الــفــقـر
واحلاجة سـوف تزداد وسوف يـسير
البـلـد إلى طـريق مجـهـول . وفي هذا
الــســـيــاق ونــحن نـــشــيــر إلى ذكــرى
رحــيل عــبـد الــنــاصـر  ,فـقــد نــشـرت
جريـدة الـديلـي تلـغـراف البـريـطانـية
الـواسعـة اإلنـتـشار فـي نهـايـة الـقرن
الـعـشريـن عام  2000مـقـاالً بـعـنوان
(عمالقة القـرن العشرين) وقد أطلعت
ـقـال حـيث كـنت في لـندن عـلى هذا ا
آنذاك  ,حـيث ذكــرت الـصـحــيـفـة في
ــيـة ـقــال مــئـة شــخـصــيــة عـا هــذا ا
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وذكــرت الــصــحــيــفــة إن الــنــاشــرين
الــدولــيــ هم الــذين أخــتــاروا هــذه
ـية في ذلك الـقرن الشـخـصيـات العـا
لشرط األول تـأثير هذه الـشخصية
ياً ومـحلياً في حـياتها  ,والشرط عا
الـثـاني أسـتــمـرار هـذا الـتـأثـيـر بـعـد
ـعــلـوم كـان أخـتـيـار عـبـد وفـاتـهـا وا
النـاصـر الـوحيـد بـ الـعرب في ذلك

القرن . 
وبــــســــبب عــــداء عــــبــــد الــــنــــاصــــر
لألستـعـمار والـصـهيـونـية  ,والعـمل
من أجل الوحدة العربية  ,التي تهدد
مـــصــــالح األســـتـــعـــمـــار والـــوجـــود
الـصهـيـوني في فـلـسـط  ,فـقـد ذكر
ـرحــوم مـحـمــد حـسـنــ هـيـكل في ا
برنامج شـاهد على الـعصر الذي بث
من قناة اجلزيرة قبل وفاته بسنوات
ركـزية CIA سوف بأن اخملـابـرات ا
تبـقى تطـارد عبـد النـاصر في حـياته
ــاته ويــقـصــد من قــبل عــمالئــهـا و
ـنـتــشـرين في الــوطن الـعـربي وفي ا

كل مكان .


